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یادداشت

قهرمانی لیورپول چگونه محقق شد
محمدحسین یزدی

سرمربی لیورپول به مسجل
شدن اولین قهرمانی این تیم
پس از ســی ســال واکنشی
جالب نشــان داد و گفت داور
بازی چلسی و منچسترسیتی
کار آنها را در آخر بازی خراب
کرد!
با شکست منچسترسیتی
ردهدومی در خانه چلســی ،قهرمانی لیورپول صدرنشــین در فاصله  7هفته به
پایان به رقابتها مسجل شد و زودهنگامترین قهرمانی در تاریخ لیگ برتر به نام
قهرمزپوشــان مرسیساید رقم خورد .لیورپول بعد از فتح دربی مرسیساید تنها
یک امتیاز دیگر میخواســت که قهرمانیاش را مســجل کند اما سیتی با قبول
شکست در خانه تیم فرانک لمپارد ،لیورپولیها را زودتر به مقصودشان رساند.
یورگن کلوپ پس از کســب قهرمانی گفت :کام ً
ال منقلب شــدهام .نمیدانم.
احساسی چندگانهای دارم .خیالم آسوده شد .خوشحالم ،احساس افتخار میکنم،
بیشتر از این نمیتوانم برای بازیکنانم خوشحال باشم و احساس افتخار کنم .من
و بازیکنانم در کنار هم بازی چلسی  -منچسترسیتی را تماشا کردیم .میدانستیم
که احتمال باخت سیتی وجود دارد .ممکن هم بود که این اتفاق رخ ندهد .معلوم
نبود چه اتفاقی میافتد .ما (بعد از تعلیق لیگ به خاطر شیوه کرونا) میخواستیم
فوتبال بازی کنیم و خوشحالیم که اجازه دادند دوباره بازی کنیم و وقتی هم که
قهرمانیمان مسجل شده ،تیممان رسماً منفجر شد.
تاریخ برای ســرخهای لیورپول تکرار شد و قولی که سرمربی این تیم داد در
حالی محقق شــد که برخی کارشناســان اعتقاد دارند ماندن «کلوپ» میتواند
قهرمانیها را برای این تیم تکرار کند.
گری لینه کر در توئیترش نوشت« :آخرین باری که در باالترین سطح فوتبال
انگلســتان یک تیم در ماه جون قهرمان لیگ شد ،به سال  ۱۹۴۷باز میگردد .و
آن تیم قهرمان ...لیورپول بود».
در  ۲۸اپریل  ،۱۹۹۰پس از پیروزی لیورپول برابر کیو پی آر ،و تساوی استون
ویال مقابل نورویچ ســیتی ،پسران «کنی دالگلیش» و آخرین بازماندگان دوران
طالیی قرمزها برای هجدمین بار قهرمان لیگ شــدند که در  ۱۵فصل گذشته
اش ،دهمین قهرمانی محسوب میشد .اما هیچ کسی حتی در هزار توی مخیله
اش نیز نمیتوانست تصور کند که درازای تکرار این قهرمانی در لیگ به سه دهه
بینجامد.
فرگوسن و کالس  ۹۲اش آمده بودند تا اولین فصل از ماجرای به زیرکشیدن
«لیوربرد» را نگارش کنند .فرگی به عهدش وفا کرد و بعد از  ۲۳سال از آخرین
قهرمانــی لیورپول ،منچســتریونایتد با  ۲۰قهرمانی در لیــگ به پرافتخارترین
تیم انگلســتان بدل شــده بود .هرچند که تیمهای دیگر هم جسته گریخته در
ادوار مختلف اوج میگرفتند .بلکبرن ،آرســنال ،چلسی ،منچسترسیتی و البته
لسترسیتی که غیر مترقبه ترین قهرمانی تاریخ لیگ برتر را در سال  ۲۰۱۶رقم
میزد .در طی این ســالها نیز دنیا آبستن تحوالت عظیمی میشد؛ از پیشرفت
علم و تکنولوژی گرفته تا فروپاشــی شوروی ،آغاز و آتش بس جنگها ،تغییرات
فرهنگی و اجتماعی و بسیاری از موارد دیگر و البته ظهور ویروسی نامانوس که
تــا به االن دنیا را در مرداب خودش فرو بــرده .به این ترتیب جهان ،دگرگون و
دگرگون تر میشد اما بازهم خبری از قهرمانی قرمزها در لیگ نبود .آنها در طی
این سالها تمام جامهای ممکن را فتح میکردند ،ولیکن پازل این جامها با قطعه
ی گمشده جام قهرمانی لیگ برتر ناقص به نظر میرسید .قرمزهای آنفیلد ،یک
بار در فصل  ۲۰۰۱-۲۰۰۲با ژرارد هولیه در ستیز با آرسنال برای قهرمانی قائله
را باختند و ســپس در فصل  ۲۰۰۸-۲۰۰۹با رافا بنیتز و تیم شایســته اش در
هفتههای پایانی ماراتن قهرمانی را به تیم قدرتمند منچستریونایتد واگذار کردند.
همانگونه که بنیتز پس از آن گفته بود « قدم آخر ،ســخت ترین قدم اســت».
و پســران آنفیلد دوبار دیگر نیز در قدم آخر ناکام میشــدند .بار سوم در فصل
 ۲۰۱۳-۲۰۱۴بود .فصلی که با درخشش لوئیز سوآرز گره میخورد .فصلی که
قرمزها بیش از هربار دیگری خودشان را به فتح لیگ نزدیک و نزدیکتر میدیدند.
در  ۱۳اپریــل  ،۲۰۱۴در آنفیلــد ،در یک بازی فوق العاده دراماتیک ،لیورپول با
گل دقایقی پایانی فیلیپه کوتینیو توانست با نتیجه  ۲-۳بر منچسترسیتی غلبه
کند تا فقط چهار قدم دیگر به سمت بلند کردن جام قهرمانی بردارد.هنوز تصویر
اشــکهای استیون جرارد که بعد از آن بازی ،هم تیمیهایش را گردهم آورد تا
حلقه ای درســت کنند در اذهان هواداران لیورپول جوالن میدهد ،تصویری که
جــرارد از اعماق وجودش خطاب به هم تیمیهایش فریاد زد« این یکیُ ،ســر،
نمیخورد».
اما نمایش روزگار باز هم در چرخه فوتبال قدرتش را به رخ میکشــید .دقیقا
دوهفته بعد ،استیوی جی در خانه اش ،در آنفیلد ،در سرزمینی که وصیت کرده
بود تا بعد از مرگش او را به آنجا ببرند ،به صورت کامال تصادفی ُسر خورد تا دمبابا،
با گلی که به ثمر میرساند ،بار دیگر دستهای لیورپول را به سوی جام قهرمانی
کوتاه کند و شماره  ۸افسانه ای لیورپولیها را در جرگه معدود کسانی قرار دهد
که در زندگیشــان دوبار میمیرند .هیچ کابوس دیگری برای هواداران لیورپول
تلخ تر از این نمیشد .سرانجام آن فصل نیز با اشک و حسرت تمام شد تا نفرین
قهرمانی در لیگ برتر برای قرمزها ادامه داشــته باشد .پس از برندان راجرز ،در
اکتبر  ۲۰۱۵زمزمههایی به گوش میرســید که بارقههای امید را به شریانهای
قرمزهای مرســی ساید تزریق میکرد .زمزمههایی که میگفتند نابغه آلمانی به
آنفیلد خواهد آمد .نابغه ای که پنج سال بعد به حسرت دراز آهنگ قرمزها خاتمه
میداد تا نامش در زمره مشــاهیر تاریخ  ۱۲۸ساله باشگاه قرار گیرد .بلی ،آقای
معمولی ،یورگن کلوپ ،در راه بود.
وقتی که به لیورپول آمد در اولین کنفرانس مطبوعاتی اش با اطمینان گفت
که طی چهار سال اولین جام را فتح خواهند کرد؛ گفت که از حاال باید از شکاکان
به معتقدان تغییر کنند .گفت که یک تیم فوتبال مثل یک گروه ُکر موســیقی
است .همه نوازندگان گروه برای یک نت واحد ،سازهای خودشان را مینوازنند .او
میدانست که به وعدههای عریانش بایستی جامه باشکوه عمل را بپوشاند .درست
مانند شــاعر بلندآوازه آلمانی ،گوته ،که  ۲۰۰سال پیش گفته بود« انسان عمل
خویشتن است ».تا کلوپ و پسرانش به آنچه که باور داشتند عمل کنند ،تا نت
ماجراجویی او با قرمزها به یکی از جذاب ترین موسیقیهای تاریخ فوتبال تبدیل
شود .موسیقی که او آن را «هوی متال» نامیده بود.
کلوپ در ماههای ابتدایی حضورش توانســت لیورپول را راهی دو فینال کند،
یکی لیگ کاپ و دیگری لیگ اروپا که در هردو فینال ناکام ماندند .ســپس در
اولین فصل کامل حضورش توانست سهیمه چمپیونزلیگ را برای لیورپول بدست
آورد .برنامه او برای لیورپول دراز مدت بود ،بنابراین میبایست قدم به قدم پیش
میرفتند.در تابستان  ۲۰۱۷با خرید محمد صالح و تشکیل مثلث درخشان خط
حمله لیورپول به همراه مانه و فیرمینیو و خرید بهترین مدافع حال حاضر فوتبال
جهان(ویرجیل فن دایک) در زمستان  ،۲۰۱۸لیورپول توانست پس از یازده سال
در بهار همان سال راهی فینال چمپیونزلیگ شود که این بار هم کلوپ در فینال
دیگری مغلوب میشد .پس از آن فینال تلخ ،باطعنه به او میگفتند طلسم شده
اما خودش این قصههای جادویی را باور نداشت .بنابراین او و پسرانش گفتند که
قوی تر از این بازخواهند گشت .و اینگونه نیز شد .در تابستان همان سال با خرید
بازیکنانی چون آلیســون بکر در دروازه ،فابینــو در خطهافبک و اوج گیری دو
مدافع کناری( آرنولد و رابرتسون) ،لیورپول کلوپ در یکی از بهترین فصول تمام
تاریخش ،توانست برای ششمین بار فاتح چمپیونزلیگ گردد.
همانطور که کلوپ قولش را داده بود  ۴سال بعد از اولین حضورش در باشگاه،
در جون  ۲۰۱۹این اتفاق رقم خورد اما آنها بازهم در لیگ ناکام ماندند .تیمی که
با  ۹۷امتیاز در لیگ دوم میشد ،و بدل به بهترین نائب قهرمان تاریخ لیگهای
اروپایی میگردید! آنها حتی از بهترین تیم فرگوســن ،مورینیو ،کونته ،آنجلوتی
و البته آرســنال شکســت ناپذیر ونگر هم امتیاز بیشتری کسب کرده بودند اما
منچسترسیتی با یک امتیاز بیشتر قهرمان شد تا داغ قهرمانی در لیگ برتر ،برای
یک سال دیگر نیز بر سینه قرمزهای مرسی ساید چسیبیده شود.
اما قرمزها دســت بردار نبودند؛ نا امید نشــدند .زمین خوردند تا یاد بگیرند
چگونه بلند شوند.
بلند شوند تا یاد بگیرند چگونه پرواز کنند و پرواز کنند تا بتوانند آسمان آبی
رودخانه مرسی را به رنگ ســرخ نگارگری کنند .همانگونه که کلوپ در اولین
صحبتهایش گفته بود آنها باید از شکاکان به معتقدان تغییر میکردند .و زمان
در حال تغییر بود و چشمها به ســوی لیورپول یورگن کلوپ .حتی ثانیهها نیز
متحیر از تالشهای ناتمام پسران کلوپ شده بودند .قرمزها بارها و بارها در این
فصل در واپســین لحظات بازی پیروز میدان میشدند تا در ادبیات ژورنالیستی
بریتانیــا نیز اصطالح جدیدی را اضافه کنند .گویــا« ،فرگی تایم» جایش را به
«کلوپو کِالک» داده بود.
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هفته بیست و هفتم لیگ یک

دربی صدرنشینان و بازیهای حساس مدعیان

مســابقات هفته بیست و هفتم لیگ دسته اول فوتبال
امروز با انجام  9بازی بعد از  113روز وقفه بخاطر ویروس
کرونا از ســرگرفته میشــود .به گزارش فارس ،مسابقات
لیگ دســته اول نیز بعد از  113روز وقفه از ســرگرفته
میشــود .مسابقات لیگ یک نیز حساسیتها زیادی دارد
و در حــال حاضر دو تیم کرمانی مس رفســنجان و مس
کرمــان در ردههای اول و دوم جدول قــرار دارند .که در
هفته بیســت و هفتم این دو تیم باید مقابل یکدیگر قرار
بگیرند.رفسنجانیها با  53امتیاز شانس اول صعود به لیگ
برتر هســتند اما مس کرمــان در صورتیکه در این دربی
نتواند پیروز شــود وضعیتش در رده دوم جدول به خطر
میافتد.
تیمهای رده ســوم تا هفتم جدول شانس قرار گرفتن
در رده دوم جدول و لیگ برتری شدن را دارند به همین
دلیل نتیجه دربی کرمان برای همه مدعیان صعود اهمیت
فوق العاده ای دارد .خوشــه طالیی ســاوه تیم رده سوم
جدول بــا تیم داماش گیالنیان بــازی دارد تیمی که در
ردههای میانی جدول اســت و بعید است توانایی متوقف
کردن شاگردان محسن عاشــوری را داشته باشد .خوشه
طالیی در دوران آماده سازی با پرسپولیس بازی دوستانه
برگزار کرد و وضعیت تیمش ایده آل به نظر میرسد.
آلومینیوم اراک تیــم رده چهارم جدول به مصاف تیم
قعرنشــین شــهرداری تبریز میرود و در ایــن بازی نیز
شاگردان رسول خطیبی شانس باالیی برای پیروزی دارند

و شــهرداری تبریز نیز در آستانه سقوط به لیگ دو است
تیمی که بــا  52گل خورده ضعیف ترین خط دفاع لیگ
را هــم در اختیار دارد .نود ارومیه تیم پنجم جدول هم به
مصاف آرمان گهر میرود و به نظر میرســد ارومیه ایها
کار ســختی در این دیدار نداشته باشــند .آرمان گهر در
نیمه پایینی جدول اســت .ملوان تیمی که اکبر میثاقیان
را جانشین احمدزاده کرد تا در لیگ یک بماند اکنون در

رده هفدهم جدول اســت و باید بــه مصاف تیم مدعی و
رده ششــمی بادران تهران برود .مسابقه ای که میتواند
جذابیت و حواشــی زیادی داشته باشد .ملوان اگر در این
بازی خانگی بازنده شود کارش برای بقا سخت تر میشود
اما اکبر میثاقیان تخصصش حفظ تیمها ست .گل ریحان
تیم هفتم جدول هم شــانس اندکی برای صعود به لیگ
برتر دارد و این هفته میزبان فجرسپاســی رده هشــتمی

جدول اســت این مســابقه در کرج هم میتواند جذاب و
دیدنی شــود .تمامی مســابقات بدون حضور تماشاگران
برگزار میشود اما قطعا جذابیتهای زیادی برای هواداران
این تیمها خواهد داشت.
برنامه مسابقات هفته بیست و هفتم به شرح زیر است:
سهشنبه  ۱۰تیر ۱۳۹۹
مس کرمــان -مس رفســنجان – ســاعت -۱۹:۱۵
ورزشگاه امام علی(ع) کرمان
آرمان گهرســیرجان -نود ارومیه –ســاعت -۱۹:۱۵
ورزشگاه امام علی(ع) سیرجان
قشقایی شــیراز -سپیدرود رشــت – ساعت -۱۹:۳۰
ورزشگاه پارس شیراز
گل ریحان البرز -فجر سپاسی شیراز– ساعت -۱۹:۵۰
ورزشگاه انقالب کرج
رایــکا بابل -نیروی زمینی تهران – ســاعت -۱۹:۵۰
ورزشگاه شهدا سیمرغ
سرخپوشان پاکدشت -اســتقالل خوزستان –ساعت
 -۱۹:۵۰ورزشگاه شهدا اسالمشهر
آلومینیوم اراک –علم و ادب تبریز – ســاعت -۱۹:۵۵
ورزشگاه امام خمینی اراک
داماش گیالنیان -خوشــه طالیی ساوه – ساعت -۲۰
ورزشگاه سردار جنگل رشت
ملوان بندرانزلی -بادران تهران – ساعت  -۲۰ورزشگاه
تختی انزلی

تکرار تاریخ در قلعه حسنخان

مهدی عبدی ستاره جدید تیم پرسپولیس
مهدی عبدی که با گل به استقالل خود را مطرح کرده
بــود ،این بار در مقابل تیم دیگــر پایتخت دبل کرد تا در
قامــت مهاجمی گلزن به لیگ برتــر بازگردد .به گزارش
«ورزش سه» ،تیم فوتبال پرسپولیس در حالی با سه گل
از پیکان پیش افتاد که کمتر کســی پیش بینی میکرد
مهاجم  21ساله این دو گل به ثمر برساند و عامل پیروزی
تیمش شود.
نکته جالب ایــن که او از ابتدای مســابقه در ترکیب
سرخپوشان قرار نداشت و در دقیقه  35پس از مصدومیت
ناگهانی وحید امیری وارد زمین شد و در خط حمله کنار
علی علیپور قرار گرفت .البتــه ورود به جای امیری برای
عبدی یــادآور خاطرات خوش بود چــرا که در دربی نیز
جایگزین مهاجم شــماره  ۱۹شــد و گل پیروزی بخش
تیمش را به ثمر رساند.
او که از همان ابتدا با انگیزه ظاهر شــده بود ،در نیمه
اول روی یک موقعیت اثرگذار ظاهر شــد اما درخشــش
اصلی این بازیکن جوان از نیمه دوم آغاز شــد؛ جایی که
سانتر محمد نادری در دقیقه  76از سمت چپ روی قوس
محوطه جریمه پیکان ارســال شد و عبدی با کنترل فوق

العاده ،مدافعان پیکان را جا گذاشــت و سپس با کف پای
تماشایی شیخ ویسی را هم جا گذاشت و به راحتی دروازه
پیکان را گشــود تا نتیجه  0-2شــود 10 .دقیقه هم از
شــادی او نگذشته بود که این بار یک سانتر از روی نقطه
کرنر روی سر عبدی نشست و وی برای دومین بار گلزنی
کرد تا ستاره بی چون و چرای تیمش لقب بگیرد .عبدی
که با صورت قرمز شــده ،بسیار شادمان به نظر میرسید
بعد از گل ،در آغوش همتیمیها قرار گرفت و سپس قلب
خود را از لنز دوربینها تقدیم هواداران پرســپولیس کرد.
مهدی عبدی به غیر از این گل چند فرصت هم خلق کرد
که پاس های او یا به علیپور نرســیدند و یا مهاجم شماره
 70از گلزنی ناکام ماند.
عبــدی حاال با این دو گل خاطره تلخ بازی رفت را هم
به فراموشی سپرده که در آن مسابقه مقابل پیکان اخراج
شــد .نکته جالب این که عبــدی دیگر گل خود را هم در
دربی تهران و مقابل استقالل به ثمر رسانده بود.
گلزنی او در حالی در قلعه حســن خان اتفاق افتاد که
دو ســال پیش علیپور پس از این که گل دوم خود مقابل
پیکان را به ثمر رســاند ،پیراهن را بــاال زد و عالقه خود

به پرســپولیس را با یک جمله انگلیســی و نشان قلب به
نمایش گذاشت و حاال نوبت مهاجم جوان سرخپوشان بود
که به شکلی دیگر ،این عالقه را نمایان کند.
جالــب اســت بدانید که هــر دو گل پرســپولیس را
مهاجمانــی از قراخیل به ثمر رســاندند؛ روســتایی در
قائمشهر که کمتر از  ۱۰هزار نفر جمعیت دارد و حاال دو
فوتبالیســت از آن سر برآوردند و در تیم صدرنشین لیگ
ایران نقش آفرینی کردهاند.
مهاجمانی که دســتکم در دیدار نخست نشان دادند

که جای خالی براندائو ،اساگوآنا و استوکس وجود ندارد.
عبدی البته دو شــوت دیگر هم زد اما شیخ ویسی آنها
را مهار کرد .او که با تمجید از ســوی یحیی گلمحمدی
نیز مواجه شــد ،در فصل نخست حضورش بیشتر از فصل
اول علیپــور گل زده ،اما بدون تردید عبدی این فرصت را
دارد که با گلزنی بیشــتر جایگاه خود را مستحکم و فصل
آینده را در کنار علیپور به عنوان مهاجم نوک سپری کند.
مهدی عبدی بیشتر از تمام بازیکنان شوتزنی کرد و هر
ضربهای که به چارچوب زد ،وارد دروازه شیخ ویسی شد.

شیطنتها علیه من از داخل تیم آب میخورد!

پاسخ شیخ ویسی درباره اتهام تبانی با پرسپولیس

دروازهبان پیکان بعد از شکســت سنگین تیمش مقابل
پرســپولیس که به ادعای کارشناسان با اشتباه او روی گل
اول همراه بود ،به این اتهامات پاسخ داد.
به گزارش «ورزش ســه» ،وحید شیخ ویسی ،دروازهبان
پیکان نتوانست در روز تقابل با پرسپولیس به عنوان چهره
درخشــان تیمش ظاهر شود و در نهایت نیز با اشتباه روی

گل اول ،مسیر شکست تیمش را هموار کرد .او البته به این
اتهامات پاسخ داده و از عملکردش دفاع کرد.
وی درباره بازی مقابل پرســپولیس گفت :مسلما بازی
برای ما خوب نبوده چرا که سه گل خوردیم و نتیجه بازی را
هم واگذار کردیم .ما موقعیتهای زیادی هم به حریف دادیم
اما آنها گلزنی نکردند و وقتی اینگونه برای همه روزی بدی

بوده مشخص اســت که نتیجه نمیگیریم .تیم ما همیشه
منتظر است که یک گل بخوریم و بعد حمله کنیم! و ما ترسو
بازی میکنیم .همیشه دنبال این هستیم که با گلزنی حریف
دل و جرات پیدا کنیم و برای حمله کردن انگیزه بگیریم که
اکثرا بی نتیجه است.
دروازه بان پیکان با انتقاد به عملکرد تیمش گفت :تمام
تیم ما مشــکل دارد و این شــرایط فقط بر عهده یک نفر
نیســت .وقتی توپ از نیمه ما عبــور میکند برای حریف
موقعیت گل ایجاد میشود .با حضور آقای ویسی یک مقدار
نظم تیمی خوبی به دســت آوردیم و در بازیهای دوستانه
خوب عمل کردیم اما در اولین بازی رســمی نشــان دادیم
که هنوز خیلی کار داریم .امیدواریم که در ادامه مســابقات
بتوانیم به حداکثر امتیازات دست پیدا کنیم.
شــیخ ویســی درباره صحنــه گل اول علــی علیپور و
عملکردش مقابل پرســپولیس گفت :به هر حال وقتی در
محوطه  6قدم چنین ضربهای میزنند شانس بسیار باالیی
برای گلزنی وجود دارد.
من هم روی این صحنه غافلگیر شدم که تا واکنش نشان
دادم نتوانستم توپ را خوب کنترل کنم و توپ گل شد .یک
بازیکن آنها مقابل چهار بازیکن ما به راحتی ضربه سر زد و
مــا هم گل خوردیم .تیم ما تمرکز الزم را ندارد و از ابتدای
فصل اینطور بوده است.
دروازه بان پیکان درباره اینکه عملکرد او طی ســه بازی

اخیر مقابل پرسپولیس مورد توجه قرار گرفته است ،توضیح
داد :وقتــی یک تیم میبازد همه به دنبال مقصر هســتند.
من با شخص خاصی کار ندارم شما االن بازی ذوب آهن را
ببینید که قراردادش هم به زودی تمدید کرده بود چه گلی
خورد .به هر حال من کسی را مقصر نمیدانم چون اشتباه
پیش میآید و توپ وارد دروازه میشود .من خودم میدانم
که هجمههای علیه شیخ ویسی از کجا آب میخورد.
او ادامه داد :یکسری مسائل را خودم میدانم .در ادامه به
این مسائل رسیدگی میکنم.
من تا االن با مدیربرنامه کار نکردم و یکسری مدیربرنامه
در حوالی تیم ما هستند که هم پستیهای من را در این تیم
دارند و منتظر هستند که من اشتباه کنم .شما دیدید که در
نبود من هم تیم ما  3یا  4گل خورده و هیچ اتفاقی نیفتاده
است .سنگربان خارجی یا داخلی داشتیم و باختیم اما هیچ
هجمهای وجود نداشته اســت .متاسفانه هیچ زمان در این
فوتبال از من حمایت نشــده است .خیلی حرف در سینهام
دارم و فعال در همین حد را میگویم.
شیخ ویسی با اشاره به این انتقادات در ادامه گفت :من دو
سال است که خیلی وقتها جواب ندادم ولی االن میخواهم
صحبــت کنم چرا که تمام تیم اشــتباه میکنند اما بعد از
شکست گلر مقصر میشود .همه آدمها داخل و خارج زمین
اشتباه میکنند اما اشتباهات من فقط دیده میشود؛ از همه
حمایت میشود به غیر از من!

زیدان:

تنها در هفته پایانی میتوانیم قهرمان را بشناسیم
ســرمربی رئال مادرید بعد از پیروزی مقابل اسپانیول به
تمجید از مهاجمش پرداخت.
به گزارش فارس ،تیم فوتبال رئال مادرید در هفته سی
و دوم اللیگا به مصاف اسپانیول رفت و با نتیجه یک بر صفر
به پیروزی رسید.
زیدان بعد از این پیروزی ،گفت :اســپانیول قعرنشــین
جدول اللیگا اســت ولی او وظیفه دارد تا مبارزه کند .آنها
بازی خوبی از خود به نمایش گذاشــتند اما ما در نهایت به
پیروزی رسیدیم .در نیمه اول رقیب خیلی خوب دفاع کرد.
در نیمه دوم ما از لحاظ بدنی بهتر از اسپانیول بودیم.
وی افزود :بنزما هر کاری هم کند ،غافلگیر کننده نیست.
او بازیکنی خالق اســت و می توانــد هر اتفاقی را در داخل
زمین خلق کند .پاس دادن با پاشــنه پا او بســیار زیبا بود
و می تــوان این حرکتش را یکــی از لحظات زیبای فصل
اللیگا دانست.

ســرمربی رئال ادامه داد :نمی توانیــم خودمان را برنده
اللیــگا بدانیم و تنها در هفته پایانی این حس را می توانیم
داشــته باشیم .اللیگا بسیار پیچیده است و هیچ کس نمی
داد در پایــان چه اتفاقی رخ می دهــد .پیروزی در  5بازی
متوالی کار بســیار سختی اســت .به خاطر همین از تمام
بازیکنان تشکر می کنم آنها عملکرد خوبی داشتند.
هافبک برزیلی رئال بعد از پیروزی مقابل اسپانیول گفت:
عملکردمان در این بازی عالی بود.
بنزما در این بازی با پشت پا پاس زیبایی داد که کاسمیرو
گل پیروزی بخش را به ثمر رساند.
کاســمیرو بعد از این پیــروزی در مصاحبه با نشــریه
«مارکا» اسپانیا ،گفت :حرکت نمایشی بنزما طبیعی بود .ما
به حرکات تکنیکی او عادت کردیم و می دانیم که او توانایی
هر کاری را دارد .او شــماره  9را برتن می کند ولی کارش
عالی و در حد شماره  10است.

وی افزود :وقتی با سیستم  2-4-4بازی می کنیم ،سوار
بر بازی می شویم .عملکردمان در این بازی عالی بود .هنوز
بازیهای زیادی پیش رو داریم و می دانیم تمام این بازیها
مثل فینال هستند .می خواهیم بازی به بازی پیش برویم.

اســپانیول به گذشته ملحق شد و اکنون خود را برای بازی
بعدی مقابل ختافه آماده کردیم.
رئال با این پیروزی ارزشــمند  71امتیازی شــد و صدر
جدول را از بارسلونا پس گرفت.

مسی آغازگر شورش در بارسا؟

خشم مسی علیه دستیار سرمربی بارسلونا

تصاویر تلویزیونی نشــان میدهد در جریان تســاوی
 2-2بارسلونا مقابل ســلتاویگو در یک وقفه آبخوردن،
بین لیونل مســی و ادر سارابیا دســتیار سرمربی این تیم
درگیری لفظــی اتفاق افتاده .به گزارش «ورزش ســه»،
تصاویر تلویزیونی ضبطشــده توسط یکی از دوربینهای
شبکه تلویزیونی  Movistarاز نیمکت بارسلونا در جریان

یــک وقفه برای آب خوردن بازیکنان ،در جریان دیدار دو
تیم بارسلونا و سلتاویگو که برگزار شد و با تساوی  2-2به
پایان رسید ،نشان میدهد بین لیونل مسی کاپیتان بارسا
و ادر ســارابیا ،دستیار اول سرمربی این تیم جر و بحث و
درگیری فیزیکی رخ داده است.
بارســلونا در حالی به خانه ســلتا رفته بود تا با کسب
ســه امتیاز ،از عقب ماندن از رئال مادرید در صدر جدول
خودداری کند ولی اوضاع بر وفق مراد بارســا پیش نرفت
و همین باعث شــده بود فضا در این تیم پرتنش شــود.
تصاویری در رسانههای اســپانیایی منتشر شد که توسط

یکــی از دوربینهای شــبکه  Movistarضبط شــده
و خبرســاز شــده اســت .در این تصاویر کیکه ستین در
پسزمینه در حالی دیده میشــود که بــه فکر فرو رفته
و مشغول تماشــای آب خوردن بازیکنان بارسا است .اما
آنچه باعث خبرســاز شــدن این تصاویر شــده نوع رفتار
لیونل مســی با ادر سارابیا ،دســتیار اول ستین است .در
این تصاویر مشخص است که سارابیا سعی میکند بعضی
نکات تاکتیکی را به مســی گوشــزد کند ولی مســی که
حواسش مشــخصا به جای دیگری است هیچ توجهی به
صحبتهــای او نمیکند .وقتی ســاربیا اصرار میکند که

مسی به صحبتهایش واکنش نشان دهد ،کاپیتان بارسا
از او دور میشود و چیزی میگوید که نمیتوان تشخیص
داد محتوایش چه بوده است.
این تصاویر نشان میدهد که بازیکنان بارسا در همان
زمان میدانســتند که عدم پیروزی مقابل سلتا به معنای
پایان رویای قهرمانیشــان خواهــد بود و به همین خاطر
اســت که همه آنها عصبی به نظر میرسند .در بخشهای
دیگری از این وقفه برای آب خوردن ،تصاویری از لوئیس
سوارز و ایوان راکیتیچ منتشر شده که آنها را هم به شدت
عصبی نشان میدهد.

